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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0358/16 

Muudatusettepanek  16 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 

Otsus 2008/376/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 1 – alapunkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1) Artikli 3 punkti 1 alapunkt g jäetakse 

välja;  

Or. en 

 

Selgitus 

ELi väljaannetes on põlevkivi viimasel ajal määratletud ebatraditsioonilise kütuse ja mitte 

söena. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Muudatusettepanek  17 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – punkt -1 a (uus) 

Otsus 2008/376/EÜ 

Artikkel 4 – lõiked 2 ja 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 

 

 

2. Teadusprojektide eesmärgiks peab 

olema ka teaduslik ja tehnoloogiline 

progress, et saada paremini aru maardlate 

toimimisest ja ohjamisest seoses 

mäesurve, eralduvate gaaside, 

plahvatusohu, tuulutuse ja kõikide muude 

kaevandustöid mõjutavate teguritega. 

Selliste eesmärkidega teadusprojektid 

loovad eelduse, et saadavad tulemused on 

lühikese või keskmise tähtajaga 

rakendatavad ühenduse toodangu olulise 

osa suhtes. 

-1 a) Artikli 4 lõiked 2 ja 3 asendatakse 

järgmisega: 

 

 

„2. Teadusprojektide eesmärgiks peab 

olema ka kaardistada parimaid tavasid ja 

saavutada edusamme ökoloogilise 

tasakaalu ja söekaevanduste tootliku 

kasutamise juurde tagasipöördumise 

protsessis, kui söekaevanduste 

kaevandamiseks kasutamine on lõppenud. 

Teadusprojektid peavad tagama selliste 

alade tulemusliku taastamise, mida 

iseloomustavad märkimisväärne 

maakasutusse sekkumine, kivimite ja 

pinnasega räbupuistangute tekkimine 

ning madalamad põhjavee tasemed: 
 a) maapealsete rajatiste, ehitiste ja 

seadmete dekomisjoneerimine, sh 

elektrijaamade ja kaevandusmasinate 

lammutamine ning nendega seotud 

jäätmete kõrvaldamine; 

 b) maa rekultiveerimine tootlikuks 

kasutamiseks, nagu põllumajandus ja 

metsandus; 

 c) saastatud alade tervendamine; 

 d) isereguleeruva veetasakaalu 
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arendamine, sh põhjavee taastamine 

esialgsetele tasemetele; 

pealmaakaevandamise süvendite 

üleujutamine ning vee kvaliteedi 

tervendamine; 

 e) geotehnilise ja avaliku ohutuse 

tagamine, nt avatud šahtide 

kindlustamine ja maapealsete 

pinnavormide maalihete suhtes stabiilseks 

muutmine; 

 f) üldkava loomine endise 

kaevandustegevuse tulevaseks 

piirkondlikuks kasutamiseks. 

3. Eelistatakse projekte, mis edendavad 

vähemalt ühte järgmistest punktidest: 

3. Eelistatakse projekte, mis edendavad 

vähemalt ühte järgmistest punktidest: 

a) üksiktehnikate integreerimine 

süsteemideks ja meetoditeks ning 

integreeritud kaevandamismeetodite 

arendamine; 

a) integreeritud lähenemisviis 

tööstuslikule restruktureerimisele, 

sotsiaalselt õiglasele tööturule 

üleminekule ja keskkonna taastamisele; 

b) tootmiskulude oluline vähendamine;  b) kulude oluline vähendamine ja 

keskkonnahüved taastamismeetmete 

jaoks; 

c) edusammud kaevandusohutuse ja 

keskkonnaküsimustes. 

c) piirkondlik kontseptsioon tulevase 

majandusarengu ja roheliste töökohtade 

loomise kohta tööhõivestruktuuri 

kohandatud ümberkujundamisega;“ 

Or. en 

 

Selgitus 

Et ühenduse söetööstuses toimub pidev restruktureerimine, peaks fond toetama 

teadusuuringuid kaevanduste sulgemisest tuleneva majandusliku, sotsiaalse ja 

keskkonnaalase mõju leevendamise kohta. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Muudatusettepanek  18 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

 Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus) 

Otsus 2008/376/EÜ 

Lisa – tabel 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 11 a) Lisas asendatakse tabel 1 

järgmisega: 

„LISA „LISA 

Artiklis 22 nimetatud söe nõuanderühma 

koosseis: 

Artiklis 22 nimetatud söe nõuanderühma 

koosseis: 

Liikmed          Maksimaalselt Liikmed     Maksimaalselt 

a) söetootjate/siseriiklike föderatsioonide 

või seotud teaduskeskuste esindajad         8 

a) söetootjate/siseriiklike föderatsioonide 

või seotud teaduskeskuste esindajad        8 

b) Euroopa tasandi söetootjate 

organisatsioonide esindajad                      2 

b) Euroopa tasandi söetootjate 

organisatsioonide esindajad                     2 

c) söekasutajate või seotud teaduskeskuste 

esindajad                                                   8 

c) söekasutajate või seotud teaduskeskuste 

esindajad                                                  8 

d) Euroopa tasandi söekasutajate 

organisatsioonide esindajad                      2 

d) Euroopa tasandi söekasutajate 

organisatsioonide esindajad                     2 

e) töölisorganisatsioonide esindajad                      

           2 

e) töölisorganisatsioonide esindajad                      

           2 

f) seadmete tarnijate organisatsioonide 

esindajad                                                   2 

f) seadmete tarnijate organisatsioonide 

esindajad                                                   2 

 g) kodanikke esindavate valitsusväliste 

keskkonnaorganisatsioonide esindajad  4 

 h) Euroopa tasandil keskkonnaalaseid 

huve esindavate valitsusväliste 

organisatsioonide esindajad                    2 
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Liikmetel peavad olema head 

taustateadmised ja isiklikud oskused ühes 

või mitmes järgmises valdkonnas: 

Liikmetel peavad olema head 

taustateadmised ja isiklikud oskused ühes 

või mitmes järgmises valdkonnas: 

söe kaevandamine ja kasutamine, 

keskkonna- ja sotsiaalteemad, sealhulgas 

ohutusaspektid.” 

                                                               24 

söe kaevandamine ja kasutamine, 

keskkonna- ja sotsiaalteemad, sealhulgas 

ohutusaspektid.“ 

                                                                 30 

  

  

Or. en 

 

Selgitus 

Kooskõlas komisjoni otsusega C(2016)3301 final 

(http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISI

ON_EN.pdf), ombudsmani soovitustega 

(http://www.ombudsman.europa.eu/et/press/release.faces/et/63520/html.bookmark) ja 

parlamendi käimasolevate konsultatsioonidega komisjoni eksperdirühmade registri ja 

koosseisu kontrollimise kohta (2015/2319 (INI)) tuleb tagada huvide tasakaal 

nõuanderühmades. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Muudatusettepanek  19 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

 Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – punkt 11 b (uus) 

Otsus 2008/376/EÜ 

Lisa – tabel 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 11 b) Lisas asendatakse tabel 2 

järgmisega: 

„Artiklis 22 nimetatud terase 

nõuanderühma koosseis: 

„Artiklis 22 nimetatud terase 

nõuanderühma koosseis: 

Liikmed Maksimaalselt Liikmed Maksimaalselt 

a) terasetootjate/siseriiklike 

föderatsioonide või seotud teaduskeskuste 

esindajad                                              21 

a) terasetootjate/siseriiklike 

föderatsioonide või seotud teaduskeskuste 

esindajad                                             15 

b) Euroopa tasandi terasetootjate 

organisatsioonide esindajad                  2 

b) Euroopa tasandi terasetootjate 

organisatsioonide esindajad                 2 

c) töölisorganisatsioonide esindajad     2 c) töölisorganisatsioonide esindajad    2 

d) töötleva järgtööstuse või 

terasekasutajate organisatsioonide 

esindajad                                               5 

d) töötleva järgtööstuse või 

terasekasutajate organisatsioonide 

esindajad                                               5 

 e) keskkonnalaseid huve esindavate 

valitsusväliste organisatsioonide 

esindajad                                              2 

 f) Euroopa tasandil keskkonnalaseid huve 

esindavate valitsusväliste 

organisatsioonide esindajad                2 

                                                              30                                                              30 

Liikmetel peavad olema head 

taustateadmised ja isiklikud oskused ühes 

või mitmes järgmises valdkonnas: 

toorained; malmitootmine; terasetootmine; 

Liikmetel peavad olema head 

taustateadmised ja isiklikud oskused ühes 

või mitmes järgmises valdkonnas: 

toorained; malmitootmine; terasetootmine; 
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pidevvalu; kuum- ja/või külmvaltsimine; 

terase viimistlemine ja/või pinnatöötlus; 

teraseliikide ja/või toodete arendamine; 

terase rakendused ja omadused; 

keskkonna- ja sotsiaalküsimused, 

sealhulgas ohutusküsimused.“ 

pidevvalu; kuum- ja/või külmvaltsimine; 

terase viimistlemine ja/või pinnatöötlus; 

teraseliikide ja/või toodete arendamine; 

terase rakendused ja omadused; 

keskkonna- ja sotsiaalküsimused, 

sealhulgas ohutusküsimused.“ 

  

Or. en 

 

Selgitus 

Kooskõlas komisjoni otsusega C(2016)3301 final 

(http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISI

ON_EN.pdf), ombudsmani soovitustega 

(http://www.ombudsman.europa.eu/et/press/release.faces/et/63520/html.bookmark) ja 

parlamendi käimasolevate konsultatsioonidega komisjoni eksperdirühmade registri ja 

koosseisu kontrollimise kohta (2015/2319 (INI)) tuleb tagada huvide tasakaal 

nõuanderühmades. 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Muudatusettepanek  20 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1– punkt -1 b (uus) 

Otsus 2008/376/EÜ 

Artikkel 8 – sissejuhatav osa 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -1 b) Artiklis 8 asendatakse sissejuhatav 

osa järgmisega: 

„Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 

(TTA) eesmärk peab olema arendada 

terasetootmisprotsesse toote kvaliteedi ja 

tootlikkuse parandamiseks. Soovitud 

edasiarenduste lahutamatuks osaks peab 

olema heidete, energiatarbimise ja 

keskkonnamõju vähendamine ning 

toormaterjalide kasutamise ja ressursside 

säilitamise parandamine. Teadusprojektid 

peaksid tegelema järgmiste 

valdkondadega:”. 

„Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 

(TTA) eesmärk peab olema arendada 

terasetootmisprotsesse toote kvaliteedi ja 

tootlikkuse parandamiseks. Soovitud 

edasiarenduste lahutamatuks osaks peab 

olema heidete, energiatarbimise ja 

keskkonnamõju vähendamine ning 

toormaterjalide kasutamise ja ressursside 

säilitamise parandamine. Teadusprojektid 

peaksid tegelema murranguliste 

tehnoloogiatega järgmistes 

valdkondades:“. 

 

 

 

Or. en 

 

Selgitus 

Toetada tuleks murrangulisi tehnoloogiaid, mis võimaldavad vähendada heiteid, 

energiatarbimist ja keskkonnamõju, edendades samas tootekvaliteeti ja tootlikkust. 


